
 

 

NIMISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS    1 / 2020    
   

Aika: keskiviikko 23.9.2020, kello 16 – 18.20 

Paikka: Kempele Akatemia, Honkasentie 15 

Osallistujat:  Timo Paakki Kempele-Seuran edustaja  
Kalevi Loukkola Kempele-Seuran edustaja    

 Pertti SankilampiKuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235) noin 16.30 lähtien 
Tuula Rauma Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235)  
Anne-Mari Jaara Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235) 
Verner Laava Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235) 
Jari Väisänen Kuntalaisten edustaja (kh 23.8.2017, § 268) 

 
Kaija Muraja Kaavoittaja, vastuutaho (kh 19.6.2017, § 235) noin 16.15 lähtien 
Leena Vilenius Kaavasuunnittelija, sihteeri 
Suvi Jänkälä Kaavasuunnittelija 
Petri Joro Maankäyttöpäällikkö  

AASIALISTA 

1. Avaus ja järjestäytyminen 
- Kokous aloitettiin kahvilla. Kaija Muraja avasi varsinaisen kokouksen noin klo 16.20. 

Sihteerin puuttuessa päätettiin, että Kaija toimii sihteerinä ja Suvi puheenjohtajana 
ainakin klo 18 asti, jolloin Suvi joutuu poistumaan.  

- Todettiin muutokset yhteystiedoissa (Vernerin ja Jarin tiedot).   
2. Asialistan hyväksyminen 

- Hyväksyttiin asialista.  
3. Aikaisempien kokousten esitysten seuranta  

- Todettiin, että edellisessä kokouksessa 27.4.2018 on päätetty Tähkälän alueen 
nimistä, jolloin on päätetty Tähkälän alueen nimistä. Alueen toteuttaminen 
aloitetaan tulevan vuoden aikana. 

4. Aloite Hallikujan muuttaminen Halikujaksi, 
Kadunnimen muuttamisen harkintaan vaikuttavat seikat ja muutosprosessin kulku 

- Todettiin aloitteen tulleen Kuntalaisaloite.fi-palveluun 9.1.2019 ja julkaistun 10.1.2019. 
Jory 24.1.2019 oli lähettänyt aloitteen kaavoituksen ja nimistötoimikunnan 
käsiteltäväksi. Aloitteen käsittely on siirtynyt tähän asti, koska nimistötoimikunta ei ole 
kokoontunut kahteen vuoteen johtuen siitä, että kaavahankkeet olivat vasta nyt 
edenneet vaiheeseen, jossa nimeämistarpeet olivat selkeytyneet. 



 

 

- Aloitteessa esitetään, että ”Kempele halii -teeman mukaisesti Hallikujan nimen voisi 
muuttaa Halikujaksi.” Saate kunnalle: ”Uusi rakenteilla oleva kerrrostaloalue Hallikujalle 
voisi muodostaa alueen Halikylä? ” Lisätiedoista käy ilmi, että aloite on yhden 
yksityishenkilön tekemä: ”Asun ko. kujalla ja olen saanut jo v. 2013 postia Halikuja -
osoitteella. Ehkä se enteili tulevaa. Idea nimen muuttamisen tuli kuitenkin mieleeni 
asioidessani eräässä liikkeessä, jossa myyjä luki osoitteekseni heidän rekisterissään 
Hallituskuja :)” 
 

Aloitteen käsittelyn pohjustukseksi maankäyttöpäällikkö Petri Joro kertoi kadunnimen muuttamisen 
harkintaan vaikuttavista seikoista ja muutosprosessin kulusta. Petri on osallistunut uuden Oulun 
kuntaliitoksen nimistölautakunnassa liittymiskuntien 400 nimen muutosprosessiin. 

Nimeämislogiikasta:  

- Nimi on paikan muisti. Tulee siis pohtia, kuvastaako nimi paikkaa? 
- Nimenmuutos ei tapahdu hetkessä: vie aikaa, ennen kuin vanhasta päästään irti. Nimi 

leimaa paikkaa, kuvastaa tunneseikkoja. Digitaaliset navigointilaitteet ovat osin 
pehmentäneet ja sujuvoittaneet nimimuutoksia.  

- Liittyminen laajempaan nimistöön. Hallikujan ympäristössä ei näytä olevan vastaavia 
nimiä. 

- ”Hali” on kirjoitusvirheestä alkunsa saanut nimitys. Onko esitetty katu oikea paikka sen 
ikuistamiseen? 

Vaikuttavuudesta: 

- Nimenmuutoksen vaikuttavuutta arvioitaessa tarkastellaan muuttuvien nimien 
osoitteiden määrää, osoitteiden käyttäjien määrää, laitosten ja yritysten määrää. 
Yritysten kohdalla nimenmuutos aiheuttaa kirjekuorien, käyntikorttien yms. muutoksia. 
Mitä enemmän käyttäjiä, sitä enemmän vaikutuksia. 

- Osoitteenmuutoksen aikajännettä harkittaessa otettava huomioon käyttäjille annettava 
vähimmäisaika (yleensä 3 kk), yrityksille annettava pidempi aika (väh. 6 kk), 
pelastuslaitoksen päivitysrytmi. 

- Muutoksessa on kuultava kaikkia käyttäjiä. 
Yhteenveto: 

- Kyseessä oleva aloite on ns. tykkäämisaloite, jota olisi hyvä monen kannattaa. 
- Paikkaan sopivuus? Nimi sopisi paremmin Kempelehallin ympäristöön, jossa 

kirjoitusvirhekin on tapahtunut. 
- Vaikutukset? Väkiluku, yritykset, tunneseikat, leimaantuminen. Osallistaminen ja 

tiedotus muuttamisesta tärkeää. Tässä tapauksessa Hallikujalla on nykyisellään 5 
osoitetta, joissa on 54 asuntoa (+ 32 kpl, kun toinen kerrostalo valmistuu) ja niissä 102 
asukasta (+ 48 asukasta laskennallisesti, kun toinen kerrostalo valmistuu). Kolme 
asunto-osakeyhtiötä ja x kpl yrityksiä käyttää Hallikujan osoitteita, Kempeleen 
rauhanyhdistys käyttää Hovintien osoitetta. 



 

 

Keskustelua aloitteesta: 

- Hallikuja on paikalla olleen tennishallin muisto, jonka muuttamiselle ei ole todellista 
tarvetta.  

- Hallikuja on vanha nimi, hali-aihe sen sijaan on nuori, sattuman kautta syntynyt teema, 
joka ei kiinnity juuri tähän paikkaan. Toisaalta Halikuja-nimen antaminen toisella 
alueella sijaitsevalle kadulle voisi aiheuttaa sekaantumisen riskiä nykyisen Hallikujan 
kanssa. 

- Nimistötoimikunnan jäsenillä on paljon muistoja paikalla sijainneesta hallista: Pertti on 
toiminut hallimestarina, Laila Kinnunen on esiintynyt hallissa jne. 

- Jos Kempelehalii-kampanjan muistoksi halutaan vielä nimetä kohteita, nimeämisellä 
olisi kiire, mutta vain brändin vuoksi ei ole perusteltua viedä läpi muutosta. 

- Ehdotetaan jollekin esim. liikenteen väylälle, jolle ei tule osoitteita, Haliraittia tms. 
teeman mukaista nimeä. 

- Halikuja ei poista edelleenkään kirjoitusvirheen mahdollisuutta.  
 

NNimistötoimikunnan 23.9.2020 ohjaus:  
Nimistötoimikunta ei puolla aloitetta Kempeleen Hallikujan nimeämistä Halikujaksi. Hali-alkuista nimeä 
voidaan kuitenkin tulevaisuudessa harkita jollekin muulle kohteelle kuin osoitekadulle.   

Toimikunta perustelee kantaansa seuraavasti:  
Hallikujan nykyinen nimi kertoo alueen historiasta 70-80–luvulla Ollilassa alueella sijainneen 
tennishallin sijaintipaikkana. Halikuja-nimi ei liity esitettyyn Hallikujan alueeseen Ollilassa vaan 
kiinnittyy Kirkonseudun alueella sijaitsevaan Kempelehalliin, jonka opastekyltin kirjoitusvirheestä 2018 
alkoi runsaasti positiivista julkisuutta saanut Kempelehalii-kampanja. Aikaa on kulunut ja Kempelehalii 
–ajatus ei ole korona-pandemian takia enää yhtä ajankohtainen kuin syntyhetkellään. Halikuja-aloite 
on yksittäisen kuntalaisen mukava idea ja on epävarmaa, olisiko hankkeella laajempaa kannatusta. 
Nimimuutos vaikuttaisi kohtalaisen suureen määrään asukkaita ja muita osoitetta käyttäviä tahoja. 
Hallikujan muuttaminen Halikujaksi ei poistaisi kirjoitusvirheiden mahdollisuutta osoitteen käytössä. 
Hali-alkuisen kadunnimen osoittaminen Kempelehallin läheisyyteen taas voisi aiheuttaa sekaannuksia 
Hallikujan kanssa. 

Nimistötoimikunnan muistiot löytyvät kunnan nettisivuilta > Kunta ja hallinto > Esityslistat, pöytäkirjat, 
muistiot ja viranhaltijapäätökset > Neuvostojen ja muiden toimielinten muistiot > Nimistötoimikunta > 
NIMISTÖTOIMIKUNTA 23.9.2020: 
http://edu.kempele.fi/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=document_folders&id=29 

5. Zatelliitin yritysalueen asemakaavan uusi nimistö (liite 1) 
- Kempeleen asemakaavan muutosta ja laajennusta Zatelliitin yritysalueelle valmistellaan 

ehdotuksena nähtäville asetettavaksi 26.10. kunnanhallitukseen. Toimikunta pyöritteli 
nimiä, jotka eivät olisi liian hankalia muistaa, mieluiten suomenkielisiä. Kaavaratkaisussa 
nimeämättömille uusille asemakaavakaduille toimikunta ehdottaa uusiksi nimiksi 
Kiertorata, Kiintotähti sekä olevien Planeettatien ja Jupiterintien jatkeeksi 



 

 

Saturnuksentie ja Uranuksentie. Muutamia aurinkokunnan planeettojen nimiä jää vielä 
varastoon, jos niitä tarvitaan joskus lisää. 

- Kapeita puistoalueita ei nimetä. Pohjoiseteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä 
Linnunradan alueelta Kokkokankaan tielle sijoittuu peltotielle, joka tunnetaan nimellä 
Karjankuja (tark. maanomistajilta 27.10.2020) ja voi olla sitä jatkossakin.  

66. Kunnantalon asemakaavan uudet nimet (liite 2) 
- Suvi esitteli 5.10. kunnanhallituksen käsittelyyn etenevää kunnantalon 

asemakaavaluonnosta, jossa oli kahden kadun ja puiston nimeämistarve.  
- Toimikunta keskusteli hartaasti kaavamuutosalueen keskeisen kokoojaväylän 

nimeämisestä ensi kertaa kunnassa katu-loppuisella nimellä. Keskeisen sijainnin vuoksi 
keskusteltiin nimestä Keskuskatu. Toimikunnan mielestä nimissä tuli kuitenkin näkyä 
kunnantalon historia alueella, joten toimikunta päätyi nimeen Hallituskatu, ja 
pienemmän umpikadun kohdalla nimeen Valtuustokuja.  

- Asemakaavan vaiheittain toteutuessa Asemantie tulee myöhemmin lyhenemään ja 
Tippakuja poistumaan. Uusittaessa Baanan alikulku joukkoliikennekaduksi radan 
itäpuolinen Kaartotie voisi ulottua kunnantalon liikenneympyrään asti. Tippakuja 
asemakaavakatuna poistuisi, mutta se voisi säilyä kerrostalokorttelin sisäisenä 
kulkuyhteytenä ja osoitteena. 

- Keskeinen puisto nimettiin yksinkertaisesti Asemanpuistoksi. Myös muita 
rautatieaiheisia nimiä esitettiin: Lättähattu ja Resiina.  

7. Linnakaarron itäpuolen asemakaavan uudet nimet  
- Katsottiin lyhyesti kokouskutsussa liitteenä ollutta kaavarunkoa. Seitsemän kadun 

asemakaava innoitti esitystä Otavainen, myös muut kadut voisivat olla Kalevalasta. 
Otavaista pidettiin mukavana nimenä myös koko Linnakaarron itäpuolen asuinalueelle. 
Asia päätettiin jättää hautumaan ensi kertaan.  

8. Zeniitin asemakaavan nimistö 
- Zeniitin asemakaava on vielä valmisteluvaiheessa, nimettävien katujen ja puistojen 

määrä ei ole tiedossa. Nimeämislogiikkaa ja –tapaa (osallistetaanko kuntalaisia tms.) 
pohditaan seuraavassa kokouksessa. 

9. Muita asioita 
- Kaija välitti toimikunnalle Maanmittauslaitokselta saadun viestin, joka koski 

Juurussuolla sijaitsevan järven nimeä. Kotuksen ehdotuksen mukaan MML on korjannut 
maastotietokantaan kohteen nimeksi kummatkin vanhastaan rinnakkain esiintyvät 
nimiasut muodosta ”Mourunginjärvi” muotoon ”Mourunki eli Mourunginjärvi”. 

10. Seuraava kokous 
- Seuraava kokous kutsutaan koolle mahdollisimman pian. 

11. Kokouksen päättäminen 
- Kokous päätettiin noin klo 18.20. 

 
Muistion vakuudeksi 
Kaija Muraja 



Jos pp tarvitsee nimeä, 
olkoon edelleen vanhalla 
nimellä: Karjankuja

Jupiterintie

Linnunrata

Planeettatie

Zatelliitintie

Kiintotähti

Saturnuksentie

Kiertorata

Uranuksentie

Neptunus, Pluto... 
jos alue joskus jatkuu

Nimistötoimikunnan 23.9.2020 esitys uusiksi 
katunimiksi.  
Puistoja ei nähty tarpeelliseksi nimetä. 
Uudet punaisella, olevat mustalla.

Nimistötoimikunta 23.9.2020 
LIITE 1: Zatelliitin alue
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Asemanpuisto

Hallituskatu

Valtuustokuja

Tippakuja poistuu
katuna, mutta
säilyy osoitteena

Asemantie säilyy
radan varressa

Kun Asemantie katkeaa
autoilta, alkupätkä voidaan
muuttaa osaksi Kaartotietä

Nimistötoimikunta 23.9.2020 nimiesitykset

LIITE 2: Kunnantalon alue


